Współpraca Funduszu Górnośląskiego
z LGD! Przyjdź do nas a my pomożemy
Ci uzyskać dofinansowanie na usługi
rozwojowe (szkolenia i doradztwo)!
● 50% - 80%

poziom dofinansowania

● 7.500 zł

średnia kwota dofinansowania na pracownika

● 15.000 zł

maks. kwota dofinansowania na jedną usługę

● 100.000 zł

maks. kwota dofinasowania na przedsiębiorstwo

● 180 mln zł

budżet Projektu Funduszu Górnośląskiego S.A.

● 2017-2023

okres realizacji Projektu

DLA KOGO? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym także jednoosobowe działalności gospodarcze, z województwa śląskiego.
NA CO? Szkolenia i doradztwo (tzw. usługi rozwojowe) wybrane wyłącznie spośród oferty Bazy Usług
Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W USŁUGACH? Pracownicy MŚP zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub
umów cywilnoprawnych, kadra zarządzająca, wspólnicy i partnerzy.
Postaw na rozwój! Zapytaj się o dofinansowanie na szkolenia w Biurze LGD!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina Górnego Śląska”
ul. Szkolna 13
42-286 Koszęcin
e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl
www.lesnakrainalgd.pl
tel.: (34) 373 52 95
NIP: 5751887940
REGON: 360891224
KRS: 0000529355

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wieści
z Leśnej Krainy

Nr 5 grudzień 2017

Egzemplarz bezpłatny

Leśna Kraina z sukcesem!
Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”
w ramach przeprowadzonych w lutym 2017r. naborów
wybrało do dofinansowania 14 operacji w następujących zakresach tematycznych: Rozwój działalności gospodarczych i Podejmowanie działalności gospodarczej.
Większość umów o przyznaniu pomocy w ramach powyższych naborów została już podpisana, a operacje są
realizowane.
Serdecznie gratulujemy Naszym Beneficjentom!
Pragniemy również poinformować, że Nasza strona internetowa została unowocześniona. Poza tym dodano na
niej zakładkę „SUKCES” informującą o osiągnięciach naszych Beneficjentów.
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Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową wersją www.lesnakrainalgd.pl !

Ważne zmiany dotyczące wyboru operacji
do dofinansowania!
W dniu 30 listopada 2017r. w Świetlicy Społeczno-Kulturalnej w Pawonkowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, podczas którego podjęto uchwały
w sprawie aktualizacji/zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego następujących dokumentów:
• Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016-2022
• Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów
• Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
Wymienione powyżej dokumenty są udostępnione na Naszej stronie internetowej i będą już obowiązywały przy najbliższym naborze, dlatego zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
Zmianie uległy również wzory wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów (patrz str. 3).

Tworzenie Klastra Energii przez Gminy: Kochanowice, Krupski Młyn,
Pawonków, Tworóg i Zbrosławice. Zielona energia krokiem w przyszłość!
(czytaj więcej str. 2)

ZIELONA ENERGIA LEŚNEJ KRAINY

Walka ze smogiem w Województwie Śląskim!

13 października br. nastąpiło podpisanie listu intencyjnego
w sprawie zawiązania Klastra Energii. „Zielona Energia Leśnej Krainy” jest to porozumienie, w którego skład wchodzą
Gmina Kochanowice, Zbrosławice, Krupski Młyn, Tworóg, Pawonków oraz koordynator inicjatywy klastrowej Piotr Leksy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Działania Klastra Energii przyczynią się do walki ze smogiem, który niesie za sobą bardzo poważne zagrożenia. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest tak duże, że nie możemy dłużej czekać, musimy podjąć tę
ciężką walkę by uchronić nas oraz naszych bliskich od poważnych chorób jakie niesie za sobą smog.
Przyjmuje się, że większość zanieczyszczeń pochodzi z naszych domów. Spalając w starych piecach opał niskiej jakości, szkodzimy sobie i swoim bliskim! Jednak istnieją sposoby na to, aby sprawić żeby nasze tereny
były czystsze i piękniejsze. Więcej o smogu, zagrożeniach jakie ze sobą niesie i o możliwościach walki z nim
można przeczytać na: powietrze.slaskie.pl

CZYM JEST KLASTER?
Klaster Energi to porozumienie cywilno-prawne, które jest adresowane do bardzo szerokiego wachlarza
interesariuszy, których działania powiązane są z energią elektryczną lub cieplną. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu rozwój energetyki rozproszonej.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZA SOBĄ POWSTANIE KLASTRA?
Podjęcie realnej walki z niską emisją

Poprawa lokalnego
bezpieczeństwo energetycznego

Pozyskiwanie energii
z odnawialnych źródeł

Tańsze pozyskiwanie energii

Poprawa bytu osób zamieszkujących tereny
wiejskie oraz przedsiębiorców, którzy będą
mogli obniżać swoje koszty prowadzenia firm

Walka z bezrobociem, poprzez
wygenerowanie nowych etatów

Zadbane i czyste środowisko
Wzrost konkurencyjności
i atrakcyjności regionu

Rozwój i wdrożenie w życie nowych
technologii sprawiających, że miejscowości, w których będzie generowana
„zielona energia”, będą porównywalne
do standardów zagranicznych

Staniemy się terenem o wielkim potencjale, który jest nowoczesny i nie boi się zmian mających
pozytywny wpływ na nasze dalsze życie.

DLACZEGO WŁAŚNIE TERAZ:
W Polsce inicjatywa klastrowa zaczęła się prężnie rozwijać i właśnie ten moment jest idealnym by i na naszych terenach kultywować takie działania. Szacowana data podpisania umowy klastra jest wyznaczona
na koniec pierwszego kwartału 2018 roku. Do tego czasu „Zielona Energia Leśnej Krainy” jest na etapie
wypełniania wszystkich warunków, które sprawią, że takie działanie będzie mogło wejść w życie.
Jest to nowa, lepsza przyszłość dla naszego regionu.

ZAPRASZAMY:
Inicjatorzy Klastra „Zielona Energia Leśnej Krainy” zapraszają wszystkich zainteresowanych kwestią Klastrów Energii do współpracy (zainteresowanych przedsiębiorców, samorządy, organizacje pozarządowe,
świat nauki, instytucje badawcze). W połowie stycznia zostanie zorganizowana Konferencja na temat Klastrów Energii, na którą zapraszamy potencjalnych wytwórców, odbiorców i wszystkie osoby zainteresowane tym zagadnieniem. Jednak już teraz w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”
można dowiedzieć się więcej na temat Klastrów.
Jesteś zainteresowany? Przyjdź i zapytaj, to nic nie kosztuje, a zyskać można naprawdę wiele.

Nowe wzory wniosków o przyznanie pomocy i biznesplanów!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017
r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały udostępnione nowe wzory dokumentów,
które obowiązują od 16 października 2017 r.

Zakończyliśmy kolejne nabory w ramach PROW na lata 2014-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Leśna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło we wrześniu kolejny nabór
na dofinansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020. Tym razem zakres tematyczny był następujący:
• Nabór 03/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej.
W okresie od 15 do 28 września 2017r. wpłynęło do biura łącznie 38 wniosków w tym 1 wycofano. Nabór
poprzedziło spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów, które miało miejsce 30 sierpnia 2017 r.
w Ratuszu w Pyskowicach.
Aktualny harmonogram naborów znajduje się na Naszej stronie internetowej.

